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Nespočetné Christos voskrese!

Počas rokov v seminári a na teológii som mal spolužiaka, ktorý sa
síce vedel naučiť na skúšky (hoci
niekedy sa mu k tomu nechcelo),
ale mal takú skúsenosť, že keď
bolo treba odpovedať po písomnej
príprave ústne, dostal takú trému a
takzvané „okno“, že z neho nedostal profesor nič. Bolo to pre neho
deprimujúce a strácal nádej, žeby
sa mohol stať kňazom, keď nebude schopný robiť skúšky.
Po jednej Pasche doma (teda
po prázdninách počas Veľkonočných sviatkov) začal pred každou
skúškou robiť jednu vec. Začal sa
modliť slovami, ktoré majú základ v
najkrajšom tropáre Paschy: „Kristus vstal zmŕtvych, smrťou každú skúšku premohol a mne hriešnemu túto skúšku daroval.“
Bolo úsmevné, ale povzbudzujúce zároveň, počuť ho, s akou vierou to hovorí a potom radostný vychádza zo skúšky, že ju urobil.
Pôvodný a najznámejší tropár
Paschy (spev hovoriaci o podstate
daného sviatku), ohlasuje víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou,
nad najväčšou daňou za hriech
a je prisľúbením daru života pre
tých, korí sa ocitli v hrobe ako na
mieste, ktoré je symbolom smrti.
Keď si nachvíľu predstavíme,
čo sa nám vybaví v mysli a spomienkach pri slove hrob a odmyslíme si to, že veríme vo večný život, hrob v nás vzbudzuje iba skutočnosť, ktorá by sa dala charakterizovať ako absencia akéhokoľvek
života; miesto bez nádeje; definitívne zlyhanie zdravia alebo tragická udalosť; žiadne šťastie, pohyb, rast, žiadne city, či konkrétnu spomienku na niekoho, koho
sme prežili a bol to šok – jednoducho všetko beznádejné. Veríme vo
večný život, ale v konfrontácii s pojmom hrob, keďže žijeme ešte stále
v tomto živote, sme niekedy týmto
vnímaním rôznych beznádejných
skutočností nášho života natoľko
pohltení, že sa nám zdá, ako keby
sa nás najväčšia pravda tropára
Paschy ani netýkala, veď mi ešte
nie sme v hrobe... Myslíme si, že

ono „a tým, čo sú v hroboch, život daroval“ patrí len pre zosnulých, pre tých, ktorí sú v hroboch.
Nie sme ešte v hrobe, no zároveň sme nútení v tomto živote žiť
s mnohorakými podobami neustále
sa stretávajúcich princípov začiatku a konca. Deň sa začne a skončí,
vyučovanie sa začne a skončí (na
veľkú radosť študentov), prístroj
funguje, ale po určitom čase jednoducho prestane fungovať, ľudský život sa zrodí a potom zomrie.
Zakaždým však, ak sa niečo pekné
pre nás skončí, cítime akýsi smútok, nehovoriac, ak sa skončí život
niekoho blízkeho. Keď človek zažije sklamanie, podraz, neúspech,
vlastné zlyhanie, zbabrané rozhodnutia, rozdelené vzťahy... Vtedy človeka nebaví skoro nič, alebo
vôbec nič, je bez nálady, bez radosti, hovoríme, že taký človek chodí ako „bez duše“. Sú situácie, ktoré dovedú ľudí až na pokraj zúfalstva, lebo sa cítia totálne opustení
od všetkých a nemilovaní...
Ako sa potom dá nazvať chvíľkový, niekoľkohodinový, niekoľkodňový alebo aj neustály stav človeka, v ktorom vyhasla radosť, nádej,
úsmev, takže sa cíti neužitočný,
svoj život vidí ako nezmyselný, beznádejný, zúfa si? Nie hrobom? Je
to ako keby ani nežil, veď jeho reálny život mu mizne medzi prstami
a on je akoby duchom neprítomný.
Je to podobné tomu stavu niekoho
v hrobe – život ide pomimo neho,
on už nejaví známky tohto života...
A práve pre mnohé takéto životné situácie ľudí, lebo každý ich zčasu načas prežíva, nám chce v našom obrade najkrajší chválospev liturgie Paschy povedať: „Kristus
slávne vstal zmŕtvych, smrťou
smrť premohol a tým, čo sú v
hroboch, život daroval.“
Čo to znamená? V prvom rade
to, čomu práve v tej chvíli tak málo
veríme. Že Boh nás neprestáva milovať, hoci dovolí, aby niečo v našom živote zlyhalo alebo skončilo sa. On nikdy nevháňa človeka do beznádeje, smútku, strachu, zúfalstva. On pred-

sa ani nalomenú trstinu nedolomí
a hasnúci knôtik nedohasí... (porov. Mt 12,20 a Iz 42,3) Tak nám
o Otcovi rozpráva Jeho Syn a na
Kríži to aj dokazuje, keď obrátenému lotrovi sľubuje raj, no nekajúceho lotra ani slovom nesúdi... ON je
darca života. Žiaden prejav smrti nemôže pochádzať od neho a
práve Ježišovým zmŕtvychvstaním
nám to chcel povedať už do tohto života, do každej situácie, v ktorej sa stretávame s koncom, neúspechom či smrťou a zánikom.
Zmŕtvychvstalý Ježiš – to znamená stále živý a mocný Boh –

sa ponúka ako Darca života pre
každého, kto sa stretáva so smrťou (to znamená pre každého človeka bez výnimky) a komu do života vstupuje akýkoľvek dôsledok hriechu, ktorého smrť je poslednou daňou (zase to platí pre
každého, lebo žiaden človek nežije dokonalý život bez zla).
ON je vždy nanovo darca života.
Nádherne to spievame v Ďakovnom akatiste (8. ikos), ktorý
vyjadruje postoj človeka istého si
touto pravdou, lebo hovorí:
Vďaka ti, lebo dňom a nocou
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bdieš nado mnou.
Vďaka ti, lebo tíšiš bôle a hojíš rany.
Vďaka ti, lebo pri tebe mizne
každá beznádej.
Vďaka ti, lebo prosiacim dávaš večný život.
Vďaka ti, lebo si obdaroval
nesmrteľnosťou všetko dobré a
vznešené.
Vďaka ti, lebo po smrti si nám
sľúbil stretnutie s našimi drahými
vo večnosti.
Aby sme takýto postoj dosiahli
aj my, liturgia východného obradu
nám prichádza na pomoc s jednou
úžasnou vecou, ktorá nemá v celom liturgickom poriadku roka obdobu. Od okamihu, kedy na utierni
Vzkriesenia, ešte za noci pred východom slnka, pred dverami chrámu, odznie prvýkrát Christos
voskrese (Kristus slávne vstal
zmŕtvych), tento spev sa neustále opakuje v každej modlitbe jednotlivca či spoločenstva Cirkvi.
Bolo by veľmi veľmi ťažké spočítať, koľkokrát sa tento spev spieva
počas všetkých bohoslužieb dňa a
to počas nasledujúcich 40 dní až
do Nanebovstúpenia Pána. Vyšlo

ČRIEPKY

Každý človek si zaslúži, aby
mal k sebe pekný vzťah
...........................
Verím, že každý z nás túži prežiť
nejaké dobrodružstvo, ale najväčším dobrodružstvom je dennodenne stáť zoči – voči zodpovednosti
...........................
Raz ráno môj syn vyhlásil:
„Mami, naozaj si myslím, že keď
vyrastiem, budem ako ocko.“
„Prečo si to myslíš?“ spýtala
som sa.
„Pretože si myslím, že mi narastie také isté husté obočie ako
ockovi....A...kedykoľvek mi niekto niečo hovorí, nikdy ho nepočúvam.“

by nám jednoducho, že sa spieva
nespočetnekrát. Dokonca aj v situáciách, kedy obvykle spievame
tzv. Mnoholitstvije (teda spev Na
mnohaja ľita – Mnoho rokov, šťastných rokov), alebo naopak kedy
obvykle spievame Večná pamiatka zosnulým počas tohto obdobia spievame vždy nanovo Kristus slávne vstal zmŕtvych, jednoducho aj pre nich opakujeme
túto zvesť. Dokonca tak robíme pri
každom slávení Božskej liturgie,
kedy sa určité spevy ľudí nahrádzajú práve týmto tropárom vzkriesenia. Veľmi mocne vyznievajú aj
verše Paschy, aby sme druh druha objímali a bratmi sa nazývali, ba
dokonca aby sme odpustili nepriateľom práve pre vzkriesenie a aby
sme spolu s nimi zaspievali Christos voskrese. Lebo častokrát práve
nezhody vo vzťahoch sú tým najťažším údelom človeka, ktorý ho
napĺňa smútkom, zúfaním, nechuťou do života, keď to jednoducho
škrípe vo vzťahoch. Človek sa zaobíde či prežije bez chleba, ale bez
milujúcich ľudí okolo seba živorí,
hoci na druhej strane môže byť materiálne bohatý. A aby toho nebo-

lo málo, aj v medziľudských stretnutiach sa na toto obdobie 40 dní
po Pasche mení pozdrav kresťanov východného obradu z obvyklého Sláva Isusu Christu! – Sláva i vo viki! na Christos voskrese! – Voistinu voksrese! (čo znamená: Kristus vstal zmŕtvych! – Naozaj vstal zmŕtvych!)
Poniektorým veriacim to pripadá už veľa, že sa toľkokrát opakuje Kristus slávne vstal zmŕtvych.
Ale práve toto neustále opakovanie
tejto základnej zvesti pre celý kozmos, práve toto vzájomné upevňovanie sa v ohlasovaní zmŕtvychvstania – umožňuje človekovi,
aby touto zvesťou bytostne nasiakol a bol ňou natrvalo preniknutý.
Keď nás učiteľ na základnej škole
učil malú násobilku, tak nám stále hovoril, že ju musíme vedieť aj
o polnoci, keby nás zobudil a povedal nám hocaký príklad na výpočet. A vieme, že to funguje dodnes, hoci sme skončili základnú
školu pred x-rokmi. Čo sa nám hlboko vrylo do pamäte, nezabudneme hádam nikdy a vieme to pohotovo použiť. A práve toto môžeme hľadať za neustálym opakova-

ním a pripomínaním tejto najväčšej kresťanskej zvesti skrze nespočetné Christos voskrese. Veď
sv. Pavol jasne hovorí: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je
márne naše hlásanie a márna je
aj vaša viera.... Ale Kristus vstal
z mŕtvych, prvotina zosnulých.“
(1Kor 15,14.20)
Preto vás všetkých, drahí bratia a sestry tej istej Cirkvi v rozličnosti obradov, pozývam k hlbokému prežitiu Veľkého týždňa,
Veľkého Trojdnia a zvlášť udalosti Vzkriesenia v tomto roku, ktorý je iným oproti tým za nami,
lebo Pán prichádza s novým pozvaním. Aby sme sa hĺbkou tejto zvesti nechávali naozaj bytostne preniknúť natoľko, že po
celý čas roka od Paschy sa nenecháme vohnať do beznádeje akéhokoľvek osobného hrobu, ale že
budeme neustále v srdci sami pre
seba a na perách pre druhých nosiť túto správu, lebo „Kristus...
smrťou smrť premohol a tým
čo sú v hroboch, život daroval“!
Christos voskrese !
váš otec Patrik

Keď som po kúpaní pomohla nášmu trojročnému synovi
poutierať sa, zabalila som ho do
osušky a položila na kolená, aby
som ho objala. Povedala som:
„Janko, ty si už veľký! Čo urobíme, keď tak narastieš, že sa mi
už nezmestíš na kolená?“ Janko
odvetil: „Potom budem držať ja
teba, mama.“
.............
Ruth Grahamová povedala,
že v jej živote bol veľký deň, keď
si uvedomila, že jej úlohou nie je
zmeniť manžela. Povedala: „ Mojou úlohou je milovať Billyho a Božou úlohou je meniť ho.“
...............
„Mária, čo budeš robiť, keď
jedného dňa skončím ako dedko?“ Sledovať môjho otca, kto-

rého zdravotný stav sa kvôli nevyliečiteľnej chorobe stále zhoršoval, bol bolestivý proces, počas ktorého sa v mojej mysli
zrodilo mnoho takýchto ťažkých
otázok. Keď som sa však na to
opýtal mojej 15-ročnej dcéry, jej
odpoveď ma prinútila ešte viac

rozmýšľať o živote. „Neviem,
ocko,“ priznala po chvíli. „Ale
budem pozorovať teba, aby som
to zistila.“
Dieťa je knihou, z ktorej
máme čítať a do ktorej máme
písať.
/ P. Rosegger/

Spoločenská kronika
Jubilujúci občania v 1. polroku 2013

60 rokov: Anna Antušová, Ján Capko, Katarína Cichá, Ján Daňko,
Marta Fabiánová, Pavol Hric, Mária Ihnátová,
Božena Janoková, Milan Kidala, Ján Majerník,
Ľubomír Novosiadly, Ján Seman
65 rokov: Ján Dzurovčín, Jozef Hlavatý, Anna Janoková,
Anna Truchanová
70 rokov: Ján Janok
75 rokov: Helena Gradošová, Anna Jakubová, Mária Magurová,
Veronika Piatničková, Andrej Šaffa
80 rokov: Ján Gradoš, Anna Janoková, František Piatničko,
85 rokov: Mária Kmecová
Narodení: Bibiana Dzurovčínová, Dávid Petrík
Zomrelí: Štefan Šiňanský
Sobáše: Samuel Klocháň a Daniela Patakyová

POZVÁNKA
Gréckokatolícka farnosť Dlhé Klčovo
Vás srdečne pozýva na

KONCERT VZKRIESENIA
Benefičný koncert inštrumentálnej
sakrálnej hudby
od svetoznámych skladateľov
v podaní 6 profesionálnych hudobníkov
(sláčikového kvarteta
s doprovodom klavíra a saxofónu)
s prekvapením na záver,

ktorý sa uskutoční
v Svätú Nedeľu Paschy
(Veľkonočnú nedeľu)

v Gréckokatolíckom chráme
v Dlhom Klčove
o 17.30 hod.
(výťažok dobrovoľných príspevkov bude použitý
na rekonštrukciu interiéru chrámu)
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Z radnice
UZNESENIE
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo
zo dňa 15.1.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo:
1/ Kontrola plnenia uznesení.
2/ VZN k zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v obci Dlhé Klčovo.
3/ Prerokovanie Dodatku k zmluve o výkone správe majetku obce
č.250/6/2008.
4/ Plán činnosti DFS Rovinka a FS
Rovina na r.2013-2015.
5/ Návrh na prerozdelenie finančných zdrojov na záujmové činnosti.
6/ Správa o z následnej finančnej kontroly hospodárenia za
7-12/2011.
7/ Správa o kontrolnej činnosti za
rok 2012.
8/ Zmluva na zabezpečovaciu techniku.
9/ Diskusné príspevky poslancov.
UZNESENIE č.162/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k schváleniu návrhovej komisii a
overovateľov zápisnice.
A. Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Andrej
Ihnát, Andrej Michalčo
2. Návrhovú komisiu: Martin Michalenko, Ján Janočo, Juraj Petričko
UZNESENIE č.163/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
Ku kontrole plnenia uznesení OZ.
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení OZ
bez pripomienok, ktoré tvorí príl.č. 1
UZNESENIE č.164/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k VZN k zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v obci Dlhé Klčovo.
A. Uznáša na

1/ VZN č. 6/2013 k zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v obci
Dlhé Klčovo, ktoré tvorí prílohu č.2 .
B. Ruší
1/ VZN č. 12/2010 zo dňa 22.1.2010
k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole Dlhé Klčovo.
UZNESENIE č.165/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k Dodatku k zmluve o výkone správe majetku obce č.250/6/2008.
A. Schvaľuje
1/ Dodatok k zmluve o výkone správe majetku obce č.250/6/2008, ktorí
tvorí príl.3.
UZNESENIE č.166/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k Plánu činnosti DFS Rovinka a FS
Rovina na r.2013-2015.
A. Schvaľuje
1 / Plán činnosti DFS Rovinka a FS
Rovina na r.2013-2015, ktorý tvorí
pril.č.4.
B. Ukladá
1/ Vedúcemu súboru prehodnotiť
jednotlivé aktivity pred ich realizáciou so sta-rostom obce a ved. oddelenia kultúry s tým, že sa uskutočnia
iba tie aktivity, na ktoré budú finančné prostriedky v rozpočte obce.
T: v texte
Z. ved. súboru Ing.Koščo
UZNESENIE č.167/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K Návrhu na prerozdelenie finančných zdrojov na záujmové činnosti.
A. Schvaľuje
1/ Prerozdelenie finančných prostriedkov do CVČ v zmysle zák.
596/2003 Z.z. v z.n.p., zák. 245/2008
Z.z. v z.n.p. a zák. 597/2003 z.z. , §
7a) a to :
deti od 5-15 rokov 60,- € na jedno dieťa, s tým že obec poskytne

najviac na 3 krúžky, t.j. 20,-€ na jeden krúžok.
2/ V prípade CVČ zriaďovanými obcami na deti staršie ako 15 rokov
prispeje obec 15 ,-€ na jedno dieťa.
3/ Uzávierka žiadosti CVČ o finančný príspevok je do 28.2.2013, po
tomto termíne nebudú akceptované
došlé žiadosti.
B. Ukladá
1/ OcÚ vypracovať návrh zmluvy a
podmienky na pridelenie finančných
prostriedkov pre činnosť CVČ .
Z: Sotáková
T: 31.3.2013
UZNESENIE č.168/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k Správe z následnej finančnej kontroly hospodárenia za 7-12/2011,
ktoá tvorí príl. 5.
A. Berie na vedomie
1/ Správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia za 7-12/2011.
UZNESENIE č.169/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k Správe o kontrolnej činnosti za rok
2012.
A. Berie na vedomie
1/ Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2012, ktorá tvorí príl.6.
UZNESENIE č.170/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
K Zmluve na zabezpečovaciu techniku pre obec Dlhé Klčovo.
A. Schvaľuje
1/ Zmluvu s fi.ELAKPRO –Jozef Torok, Soľ 270 na poskytovanie technickej služby, Servisná zmluva , ktorá tvorí príl.7.
UZNESENIE č.171/2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove
k Diskusným príspevkom poslancov.
A. Berie na vedomie
1/ Diskusné príspevky poslancov.
B. Nesúhlasí
1/ So zvolaním OZ k výstavbe biometánovej stanice v kat.uz. Lazy
Vranov n/T a trvá na uz. č. 159/2012
zo dňa 14.12.2012

KONTROLA PLNENIA
UZNESENÍ OZ
Zasadnutie OZ dňa 15.1.2013
UZNESENIE č.145/2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove 14.12.2012
K Rozpočtu obce na r.2013, 20142015 .
C. Ukladá
1/ Odd. ekonomickému a správy
majetku obce zabezpečiť plnenie rozpočtu obce na r.2013, ktorý je prílohou č.3 tohto uznesenia. Mesačne sledovať príjmy a
výdavky rozpočtu na r.2013. V
prípade akýchkoľvek zmien zabezpečiť jeho prerokovanie na
OR a OZ a pripraviť rozpočtové
opatrenie.
T. 31.12.2013
Z. Sotáková
2/ Odd.ekonomicko organizačnému
predkladať plnenie rozpočtu obce
na rokovanie OR 4 x ročne a na zasadnutie OZ 4 x ročne .
T.31.12.2013
Z. Sotáková
Úloha trvá.
UZNESENIE č.155/2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove zo 14.12.2012
K návrhu poplatku za služby na
miestnom cintoríne.
B Ukladá
1/ Upraviť poplatok v Prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci
Dlhé Klčovo, čl. IX – cenník poplatkov a služieb.
Z. Grominová
T. ihneď
Úloha sa pripravuje
UZNESENIE č.160/2012
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v Dlhom Klčove zo 14.12.2012
K príspevku na žiaka z obce Dlhé
Klčovo pre centra voľného času.
B. Ukladá
2/ Obecnému úradu vypracovať
smernicu na prerozdeľovanie finančného
príspevku pre záujmovú činnosť.
Úloha trvá

Správa o činnosti ZO SZCH Dlhé Klčovo za rok 2012
Vážení priatelia chovatelia rok
2012 pre ZO SZCH Dlhé Klčovo
bol zároveň aj rokom osláv 40 ročnej histórie našej základnej organizácie. Preto aj hlavná činnosť
bola zameraná na usporiadanie
Oblastnej výstavy drobných zvierat a mláďat králikov, ktorá sa konala na počesť spomínaného 40.
výročia založenia základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Dlhom Klčove. Za toto obdobie naša základná organizácia
vykonala dostatočný kus svedomitej práce v organizovanom chovateľstve na Slovensku. Vystriedalo
sa v nej mnoho členov v rôznych
časových úsekoch. Teraz už je iba

málo z tých čo stali pri zrode ZO
SZCH Dlhé Klčovo. Preto aj týmto
spôsobom chcem poďakovať všetkým aj bývalým členom našej ZO
za to, že akýmkoľvek pričinením
pomáhali pri jej činnosti. Najväčší
rozmach členskej základne nastal
koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov. Zmena
v štátnom zriadení v značnej miere
zmenila aj chovateľské podmienky v organizovanom chovateľstve.
Aj napriek tomu naši členovia dosahujú výborných výsledkov v chove holubov, králikov a hydiny. Mnohí sa právom môžu popýšiť množstvom rôznych ocenení a to či už v
rámci miestnych, oblastných, celo-

štátnych alebo Európskych výstav.
Oblastná výstava drobných zvierat
a mláďat králikov sa uskutočnila v
areáli kultúrneho domu Dlhé Klčovo 28.-30.9.2012 a pozostávala z
troch súťažných expozícií a to králiky, holuby a hydina a z jednej nesúťažnej expozície exotov. Najlepšie oceneným zvieratám boli udelené víťazné a čestné ceny. Na tejto
výstave vystavovali chovatelia nielen z okresu Vranov nad Topľou ale
aj z okresov Michalovce, Trebišov
a Humenné. Celkom bolo v zmysle
výstavného poriadku udelených 42
súťažných a 4 sponzorské ceny a
1 cena OV SZCH Vranov n/T. Výstavy sa zúčastnilo 46 chovateľov,
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ktorí vystavili 591 ks zvierat. Ocenenie zvierat vykonalo 7 posudzovateľov, delegovaných Republikovou radou Slovenského zväzu chovateľov Bratislava.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým vystavovateľom aj
ostatným účastníkom tejto výstavy. Hlavne sa chcem poďakovať Obecnému úradu Dlhé Klčovo, starostovi obce ako aj poslancom, ktorí podporili toto naše chovateľské podujatie. Nezabúdame
ani na sponzorov: Autodoprava Migaľ Ján Dlhé Klčovo, Autodoprava
a servis Majerník Ján, Dlhé Klčovo,
Unimont Andrej Ihnát Dlhé Klčovo,
VSK Minerál Košice, kameňolom
Vechec, Ing. Dindák Ján, Dlhé Klčovo, ako aj ďalší, ktorí akoukoľvek
mierou prispeli k tomu, aby sa Oblastná výstava drobných zvierat a
mláďat králikov mohla uskutočniť.
Bez pomoci Obecného úradu Dlhé
Klčovo a ostatných sponzorov by
sme neboli schopní uskutočniť to
dielo. Veríme, že návštevníci tejto výstavy si odniesli nové poznatky a možno aj nové priateľstva. Verím, že táto výstava oslovila aj našu
mládež a Slovenský zväz chovateľov možno získa nových členov.
Celkom na tejto výstave bolo
udelených 47 cien u králikov ceny
získali :
0.1 Belgický obor albín oc.
95,5 b. chov. Juraj Grošík, z Vranova n/T – Lomnica, 1.0 Francúzsky baran madagaskarový, oc.
95,5 b.chov. Ivanič Michal, člen ZO
SZCH Dlhé Klčovo, 1.0 Veľký svetlý strieborný oc. 96,0 b. chov. Stanko Peter, Michalovce, 0.1 Činčila
veľká oc. 95,5 b. chov. Dušan Berec, člen ZO SZCH Dlhé Klčovo,
0.1 Činčila veľká, oc. 95,5 b., chov.
Ján Kolesár, Sedliska, 0.1 Novozélandsky červený , oc. 95,5 b. chov.
Milan Klima, Kladzany, 1.0 Novozélandsky biely 95,5 b. chov. Juraj
Turcovský, Staré, 0.1 Novozélandsky biely oc. 95,5 b. Dušan Berec
ZO SZCH Dlhé Klčovo, 0.1 Kuní
veľký modrý, oc. 95,5 b., chov. Šimon Tomáš MCH, ZO SZCH Dlhé
Klčovo, 0.1 Zemplínsky, oc. 96,0
b. Imrich Adam Bracovce, 1.0 Holíčsky modrý, oc. 95,5 b. chov. Ján
Petrík ZO SZCH Dlhé Klčovo, 0.1
Strieborný žltý, oc. 96,0 b. chov.
Vladimír Jacko, ZO SZCH Dlhé Klčovo, 0.1 Ohnivák čierny, oc. 96,0
b. chov. Jozef Čajkovič, ZO SZCH
Dlhé Klčovo, 1.0 Hermelínm červenooký, oc. 95,0 b. chov. Štefan
Jozefi, Trebišov, 1.0 Rex Slovenský sivomodrý, oc. 96,0 b. chov.
Milan Mikolaj, Strážske, 0.1 Rex
kuní modrý, oc. 95,5 b., chov. Ján
Petrík, ZO SZCH Dlhé Klčovo, 1.0
Saténový havanovitý, oc. 95,5 b.,
chov. Cyril Marcinčák, Závadka,
okr. Humenné. Ako novinka v kategórií králikov bolo vystavené ple-

meno Slovenský pastelový- výskumný chov, chovateľa Jána Petríka z Dlhého Klčova. Väčšina králikov bola ohodnotená ako Novinka
veľmi nádejná. Takmer polovička
všetkých udelených cien za králiky
patrí členom ZO SZCH, čo môžeme hodnotiť ZO SZCH Dlhé Klčovo ako najlepšiu organizáciu v chove králikov v rámci OV SZCH Vranov n/T a určite dokáže konkurovať
aj v rámci celého Slovenska.
Hydina: 1.0 Hus Landenska šedá, oc. 93,0 b. chov. Michal Ivanič ZO SZCH Dlhé Klčovo, 1.2 Brahmanka strieborná vlnitá, oc. 95 + 94 + 94 b., chov. Ján
Piatnička, Vranov n/T., 1.2 Plymutka biela, oc. 93+93+93 b., chov.
Ján Kolesár, Sedliská, 1.2 Hmepšír, oc. 94+93+93 b., chov. Milan Klima Kladzany, 1.2 Amrokska, oc. 94+93+93 b., chov. Ladislav Marcinčák, Humenné, 1.2 Wyandotka jarabičia, oc. 94+94+95
b., chov. Dušan Rada, Závadka,
okr. Humenné, 1.2 Vlaška jarabičia, oc. 94+95+94 b., chov. Michal Popaďak, Sečovská Polianka, 1.2 Araucana medenočervená, oc. 94+95+94 b., chov. František Goda, Sečovská Polianka, 1.2
Zdronená wyandotka tmavá vlnitá,
oc. 95+95+95 b., chov. Jozef Čajkovič ZO SZCH Dlhé Klčovo, 1.2
Sebritka strieborná čiernolamovaná, oc. 95+94+93 b., chov Ján Petrík, ZO SZCH Dlhé Klčovo a cenu
pre mladého chovateľ prevzal za
0.1 Hus Landenskú šedú oc. 93 b.
Duraník Daniel zo Sečovskej Polianky. Aj u hydiny môžeme konštatovať, že sme dosiahli veľmi dobré výsledky, ale ešte sa u niektorých objavili nedostatky, ktorých sa
bude treba v ďalšom období vyvarovať.
HOLUBY: 1.0 King, oc. 95 b.,
chov. Cyril Marcinčák Závadka, 0.1
Parochniak, oc. 95 b., chov. Michal
Toth, Trebišov, 1.0 Orientálna sovka, oc. 95 b., chov. Marián Soták,
Hraň, 1.0 Brčkaň , chov. Štefan
Jozefi, Trebišov, 0.1 Anglický pávik, oc. 94 b., chov. Dušan Rada,
Závadka, 1.0 Čínsky holub modrý, oc. 95 b., chov. Ing Ján Ješko, Benkovce, 1.0 Český stavák
modrý sedlatý, oc. 95 b., chov. Jozef Madár, Sečovská Polianka,
1.0 Brnenská hrvoliak žltý, oc. 95
b., chov Jozef Čajkovič ZO SZCH
Dlhé Klčovo, 0.1 Brnenský hrvoliak červený, oc. 95 b., chov. Blažej
Soták, Milhostov , 1.0 Brnenský hrvoliak čierny, oc. 95 b., chov. Gustav Jaščúr, Petrovce nad Laborcom, 1.0 Brnenský hrvoliak modrý bielopásy, oc. 95 b.,chov.Marián Soták Hraň, 1.0 Brnenský hrvoliak biely, oc. 96 b. Š, chov. Marián
Soták, Hraň, 0.1 Brnenský hrvoliak
biely, oc. 96 b. chov. Blažej Soták,
Milhostov.

HOLUBY – VOLIÉRY: ČC Český hrvoliak sedlatý papučatý, chov.
Juraj Šandrej, Nižný Hrušov, Slovenský hrvoliak čierny, chov. Martin Musák, Vranov n/T.
EXOTY: Pohár bol udelený na
1.0 Rozela pestrá, chov. Dyly Ján,
Kučín, 0.1 Alexander veľký, chov.
Krivda Róbert, ZO SZCH Dlhé Klčovo a 1.0 Neophéma tyrkisová,
chov., Martin Uhrín, Benkovce a
0.1 Neophema zelený opalin, chov.
Jozef Varga, Továrne. Tejto výstavy
sa zúčastnili aj naši ďalší chovatelia a to Jacko Miloš, ktorý vystavoval, hydinu, králiky a exoty, Venceľ
Bartolomej, ktorý vystavoval králiky
a exoty a Hruščák Ján, ktorý vystavoval králiky.
OV SZCH Vranov nad Topľou
vyhlásil na tejto výstave súťaž o najlepšieho chovateľa OV SZCH Vranov, kde sa brali do úvahy všetky
odbornosti. Zaslúženým víťazom
sa stal člen ZO SZCH Dlhé Klčovo
Jozef Čajkovič, ktorý z rúk predsedu OV SZCH Martina Musáka prevzal pohár pre najlepšieho chovateľa. Pohár do súťaže venoval OV
SZCH Vranov n/T.
Okrem toho sa naši členovia
zúčastnili aj ďalších výstav. Miestnej výstavy v Stuľanoch, okres Bardejov 6.-7.10.2012 vystavovali na
ši dva chovatelia a to Čajkovič Jozef a Petrík Ján, kde Jozef Čajkovič získal čestnú cenu na Ohnívaka
čierného a Ján Petrík na Rex kuní
hnedý. Na II. výstave zvierat východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou 20.-21.10.2012 v
Košiciach sa znovu zúčastnili naši
dvaja chovatelia a to Jozef Čajkovič, ktorý vystavoval holuby, kde
na Košického kotrmekiaka bieleho
získal titul Šampión a na kolekciu
toho istého plemena Čestnú cenu.
Na Košického ktrmeliaka čierneho
sedlatého získal Víťaznú kolekciu.
Ján Petrík vystavoval králiky, kde
získal 3x veľmi dobré a 3 x výborné
ohodnotenie. Na oblastnej výstave
v Trebišove sa zúčastnil Jozef Čajkovič, ktorý získal na hydinu Malá
wyandotka strieborná ČC a na holubov Košicky kormeliak biely ČC.
Na XXV. Zemplínskej výstave
drobných zvierat a KŠ Zemplínskych králikov 24.-25.11.2012 sa
zúčastnili: Jozef Čajkovič, Ján Petrík a Venceľ Bartolomej. Jozef Čajkovič získal na hydinu Malá wyandotka strieborná ČC a na holubov
Brnenský hrvoliak taktiež ČC. Ján
Petrík na KŠ Zemplínskych králikov obsadil 3. miesto a Bartolomej
Venceľ obsadil 5 miesto v súťaži
o najlepšieho chovateľa Zemplínskych králikov na Slovensku.
Európskej výstavy v Lipsku sa
súťažne zúčastnil Jozef Čajkovič,
ktorí na holuby získal ocenenie 2 x
95 b.+ Z, čo znamenalo ohodnotenie finančnou cenou. Nesúťažne

sa tohto najväčšieho chovateľského sviatku v Európe aj ako návštevníci zúčastnili naši dvaja chovatelia a to Jozef Čajkovič a Ján
Petrík. Európska výstava v Lipsku
bola doposiaľ najväčšou výstavou
drobných zvierat v Európe, kde
bolo spolu vystavených takmer 90
tisíc rôznych zvierat. Bola to pastva pre oči a zároveň aj možnosť
nakúpiť si kvalitné zvieratá do svojich chovov. Za dva dni ktoré sme
boli na výstave sme ani nemohli
uvidieť všetky vystavené zvieratá.
Niektoré fotografie z tejto výstavy sú zverejnené aj na našej webovej stránke www.zoszchdlheklcovo.estranky.sk. Ďalšou výstavou na ktorej sa zúčastnil náš člen
bola Oblastná výstava 17.-18.11.
Geča. Na tejto výstave vystavoval
svoje králiky Ján Petrík, ktorý získal ocenenie na Kuních modrých
králikov 95,5, 95,0 a 95,5 b. a na
Holíčskych modrých 94,5 a 95,5
b.V dnoch 1.-2.12.2012 sa konala
III. miestna výstava drobných zvierat v Sečovskej Polianke na ktorej
sa zúčastnili naši chovatelia Vladimír Jacko, Miloš Jacko, Michal
Ivanič a Ján Petrík, kde V. Jacko
získal ČC na králika 0.1Malý strieborný žltý a Petrík taktiež ČC na
králika 0.1 Kuní modrý. V dňoch
15.-16.12.2012 sa uskutočnila v
Geči Klubová špeciálka národných plemien a rexov ktorej sa z
našej ZO SZCH zúčastnil Ján Petrík, ktorý na králiky 1,0 Rex Ruský modrý získal titul Šampión a
na 0.1 Rex Kuni hnedý získal titul
Šampiónka.
Z celkového hodnotenia vyplýva, že najväčšie úspechy dosiahli odbornosti králiky a holuby.
Naši chovatelia v roku 2012 registrovali 222 králikov 18 plemien, najviac registroval Ján Petrík a to 117
králikov 11 plemien. U hydiny aj
keď nastalo zlepšenie o čom svedčia dosiahnuté výsledky na výstavách je ešte potrebné popracovať,
aby v rámci našej ZO SZCH sme
dosiahli min. 3 vyrovnané chovateľské odbornosti, aby sme v boli
schopní konkurovať všetkým najlepším organizáciám nielen v rámci oblasti, ale aj v rámci celého Slovenska.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým našim chovateľom
za rok 2012 a to nielen tým ktorým
sa darilo ale aj tým, ktorým sa darilo menej, ale boli súčasťou kolektívu za ktorí sa nemusíme hambiť.
V novom roku 2013 dovoľte
mi, aby som Vám poprial najmä
veľa chovateľských úspechov, veľa
šťastia, pevné zdravie, pokoj a pohodu v kruhu svojich rodín a priateľov.
Ján Petrík
Tajomník ZO SZCH:
V Dlhom Klčove 9.3.2013
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Hodnotiaca správa TALENTY 2013
SZZP a JDS za rok 2012

Sme ešte len pár dní za dverami roka 2012 a pred
nami je temer celý rok 2013. Dovoľte nám, aby sme
Vám popriali do nového roku všetko najlepšie, zdravie, rodinnú pohodu, pokoj a veľa úspechov, či už v
práci alebo v osobnom živote. Vítame medzi nami
hostí, ktorí prijali naše pozvanie: starostu obce A.
Kulika, predsedu OR – SZZP p. Joneka s manželkou,
predsedu OO – JDS p. Popaďáka, riad. MŠ p. A. Janokovú a všetkých členov oboch organizácii.
Rok 2012 bol plný aktivít, ktoré
naše organizácie vykonali. Zamerali sme sa na brigádnickú, športovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť. Prvou bola výborová schôdza, na ktorej bol zhodnotený predchádzajúci rok, VČS a pokyny prác
na nadchádzajúci rok. Potom sme
sa stretli ešte trikrát. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov života p. J. Frenu ho navštívili členovia výboru JDS – p. Čarný, p. Kmec
a p. Belejová.
13. apríla 2012 OR – JDS vo
Vranove n. T. usporiadala snem
JDS, ktorého sa zúčastnili p. Belejová a p. Kmec.
Hodnotenie začneme brigádnickou činnosťou:
- 19. 4. 2012 sa deväť členov
oboch organizácii zúčastnilo brigády pri úprave cintorína po zimnom
období
- nasledujúca brigáda sa konala v máji, kedy päť členiek vytrhávali a vyrezávali trávu z parkoviska
pred gréckokatolíckym chrámom a
tiež vyčistili chodníky k chrámu a k
farskej budove.
- v dňoch 19. – 20. 6. 2012 p. M.
Janok urobil zber pokosenej trávy
na cintoríne.
- 21. 8. 2012 sa konala brigáda
pri greckokatolíckom farskom chráme. Išlo o upratovanie pred odpustovou slávnosťou. Tejto brigády sa
zúčastnilo 16 členov z obidvoch organizácii.
- 27. 10. 2012 pred sviatkom
pamiatky zosnulých sa uskutočnila ďalšia brigáda na miestnom cintoríne. Prítomných bolo 11 členov,
ktorí vyhrabali pokosenú trávu na
celej ploche cintorína
Trochu zo športu – 7. 7. 2012 sa
v Čaklove konali BŠH – ZP. Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša organizácia. Získali sme prvé miesto v streľbe zo vzduchovky v kategórii ženy.
Pohár a diplom si odniesla p. Dvoráková. Diplom za účasť získali p.
Janok, p. Janoková a p. Jabčanka.
A prišiel čas na púte
- 12. 7. 2012 sa konala každoročná púť seniorov na Mariánsku
horu v Levoči. Tejto púte sa prvýkrát zúčastnili aj členovia našich organizácii.
- Púť do Gaboltova 22.7. 2012,
do Klokočova 11. 8. 2012, do Ľutiny 19. 8. 2012.
Podiel na organizovaní a účasť
mali aj naši členovia. Na týchto pú-

tiach bola možnosť duchovného
naplnenia a možnosť nájsť vnútorný pokoj.
Aby to nevyzeralo, že chodíme
len po pútiach, dopriali sme si aj oddych, relax a odpočinok. Celodenné výlety do Maďarska sa uskutočnili 1. a tiež 8. augusta 2012. Za
všetkých môžem povedať, že splnili svoj účel oddychu i relaxu.
OR – JDS vo Vranove n. T.
usporiadala v dňoch 20. – 21. 8.
2012 poznávací zájazd Bratislava – Viedeň. Tohto zájazdu sa zúčastnila predsedníčka p. Belejová
a člen výboru p. Čarný.
Ďalšia akcia - SZZP každoročne usporadúva súťaž v speve, tanci, hovorenom slove, dávne
zvyky pod názvom SRDCE AKO
DAR. Ani tam sme nechýbali. Členky p. Višňovská a p. Ragančíková
v doprovode heligonkára p. Hájnika
sa tejto súťaže zúčastnili s vynikajúcim výsledkom – 1. Miesto v kategórii duo spev. Domov si odniesli
pohár a diplom. Svojim vystúpením
reprezentovali nielen naše organizácie ale aj našu obec. Ďakujeme.
18. 10 2012 OR JDS vo Vranove n. T. zorganizovalo stretnutie seniorov ÚCTA K STARŠÍM, na
ktorm sa zúčastnili členovia p. Čarný a p. Kmec. Nielen vo Vranove
n. T. , ale aj v našej obci sa konalo 23. 10. 2012 podujatie podobného rázu a naše členky boli prítomné
pri príprave.
Poslednou akciou v roku 2012
bolo POSEDENIE PRI JEDLIČKE.
Organizovalo ju OR – JDS vo Vranove n. T. Naše organizácie tam
zastupovali manželia Bučkovci.
Z uvedeného vyplýva, že činnosť našich organizácii nie je jednotvárna, nestagnuje. SZZP má
aj 6 nových členov – spolu je nás
108. JDS má 1 novú členku a spolu je nás 27 členov.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastňovali
brigád, či už to bolo vyhlásené rozhlasom alebo osobným pozvaním.
Naše poďakovanie patrí p. starostovi A. Kulikovi, pracovníčkam
OCÚ p. Piatničkovej, p. Soptákovej, p. Grominovej – za ich ochotu pomôcť, poradiť a podporiť. Nezabúdame ani na členov SZZP a
JDS za prácu a podporu, ktorú si
poskytujeme navzájom. ĎAKUJEME VŠETKÝM.
A. Janoková, M. Belejová

Detské spevácke talenty okresu Vranov nad Topľou
sa nám predstavili dňa 3. februára 2013 v miestnom
kultúrnom dome v Dlhom Klčove.
Súťaže, ktorá má za sebou už svoju 22 ročnú tradíciu, sa zúčastnilo 80 súťažiacich. V kategórii populárna pieseň súťažilo 5
spevákov do 10 rokov a 8 spevákov nad 10 rokov. Rovnako bola
rozdelená aj kategória ľudová pieseň. Do 10 rokov sa nám predstavili 12 súťažiaci a nad 10 rokov 10 súťažiaci. Okrem sólistov sme
si mohli vypočuť aj 1 spevácke trio, 4 spevácke skupiny a 6 inštrumentalistov, nakoľko snahou organizátorov je túto súťaž povýšiť zo
speváckej na prehliadku detského hudobného folklóru t.j. predstaviť aj hráčov na hudobný nástroj.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou a Obec Dlhé Klčovo.
Porota, ktorú tvorili Mgr. Ľubomír Varinský – zbormajster z Košíc, Vilma Krauspeová– zriaďovateľka SZUŠ z Vranova nad Topľou
a Jozef Diľ – bývalý učiteľ SZUŠ z Vranova nad Topľou, navrhla organizátorom udeliť ceny takto :
Kategória ľudový spev do 10 rokov
1. Alexandra Jevčáková, ZŠ Bernolákova Vranov n.T.
2. Hanka Kocáková, DFS Cifroško pri ZŠ Sídlisko II. Vranov n.T.
3. Agáta Škripová, ZŠ Bernolákova Vranov n.T.
Za objavnosť a primeraný výber – Natália Huttmanová – ZŠ Nižný Hrabovec
Kategória ľudový spev nad 10 rokov
1. Michal Budai – ZŠ Lúčna Vranov n.T.
2. Soňa Metyľová – DFS Cifroško Vranov n.T.
3. Daniela Janočková – ZUŠ Hanušovce n.T.
Inštrumentalisti:
1. Maroš Hliboký – ZUŠ Hanušovce n.T.
2. Viktória Jenčová – SZUŠ Dlhé Klčovo
3. Michal Budai – ZŠ Lúčna Vranov n.T.
Spevácke skupiny:
1. SS detského FS Cifroško - starší
2. SS detského FS Cifroško - mladší
3. SS detského FS Ďatelinka
Za uchovávanie ľudových tradícií - SS Zámutovske dzivčata
Kategória populárny spev do 10 rokov
1. Laura Krupová, ZŠ Pavlovce
2. Alexandra Jevčáková, ZŠ Bernolákova Vranov n.T.
3. Ivana Koreňová, ZUŠ Hanušovce n.T.
3. Anna Maťašová, ZŠ Sídlisko II. Vranov n.T.
Kategória populárny spev nad 10 rokov
1.Peter Gáč, ZŠ Sídlisko II. Vranov n.T.
2.Iveta Janočková, ZŠ JUH Vranov
3.Michaela Maselková, ZŠ Lúčna Vranov n.T.
3.Alexandra Janová, ZŠ JUH Vranov n.T.
Titul Laureát získala – Soňa Metyľová – DFS Cifroško Vranov n.T.
za opakované víťazstvá v rokoch 2010, 2011, 2012.
Celou súťažou nás sprevádzala ľudová hudba FS Zemplín.
Podľa konštatovania odbornej poroty súťaž bola vo všetkých kategóriách na veľmi dobrej úrovni. Je na škodu mladých talentov v našom okrese, že sa do nej nezapojilo viac ZŠ.
Avšak je na mieste vysloviť verejné poďakovanie rodičom a učiteľom tých základných škôl v okrese, kde sa ľudovej a populárnej piesni venujú systematicky, čo je vidieť na opakovanej účasti a
víťazstvách žiakov týchto škôl, ale aj na kvalite súťaže, ktorú obohacujú o ďalšie nové alebo menej známe piesne.
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DIEŤA A JEHO PRIRODZENOSŤ
Má byť človek človekom, musí sa vzdelávať.
(J. A. Komenský)
Dieťa – svojbytná, neopakovateľná bytosť, ktorá vníma, cíti,
koná cez svoj svet. Jeho svet je
plný tajov, nepochopení, ale i radosti z prvých objavov a úspechov.
My dospelí, často narúšame,
aj keď s dobrým úmyslom, tento svet. Ochudobňujeme ho neustálym zhonom a prílišným organizovaním. Vnucujeme deťom naše
neomylné predstavy - čo je dobré,
čo zlé, čo správne a čo nesprávne. Tým im berieme možnosť voľby a rozhodovania. Nie vždy rešpektujeme právo dieťaťa uspokojovať svoje potreby, záujmy. Chceme vychovať z našich detí slobodných, demokraticky zmýšľajúcich
a konajúcich ľudí, ktorí by uznávali
také hodnoty ako dobro, múdrosť,
krásu, ktorí by vedeli rešpektovať
názory a potreby iných a neboli
ľahostajní k ľudskému nešťastiu.
Ak chceme naplniť tieto ciele, musíme dať dieťaťu pocítiť slobodu,
prežiť ľudskosť, umožniť mu výber, rozhodovania. Musí mať možnosť vyjadriť svoj názor, ale zároveň v ňom musíme formovať pocit
zodpovednosti za svoje konanie a
správanie.
Aby sme dokázali u dieťaťa
rozvinúť túžbu po dobre, múdrosti a kráse, a súčasne nenarušovali jeho prirodzenosť, potrebujeme
rôzne cesty, spôsoby, prostriedky.
Čo je však spoločne a čo potrebuje každé dieťa je naša láska, pomoc, pochopenie a povzbudenie.
Plnohodnotný život našich detí
máme my, učitelia a rodičia možnosť rozvinúť. Vcíťme sa do sveta
detí, neskracujme im detstvo neprimeranými povinnosťami a záťažou, neberme im radosť, smiech.
Naplňme ich život láskou, veďme
ich k samostatnosti, zodpovednosti, podporujeme v nich túžbu
po poznaní. Učme ich rešpektovať
názory a postoje iných. Vychová-

vajme v nich ľudí v pravom zmysle slova. Učitelia, rodičia si uvedomujeme vzájomnú zodpovednosť
za výchovu a vzdelávanie našich
detí. Preto sa usilujeme vytvárať
rôzne príležitosti na spoluprácu,
aby sme umožnili rodičom zapájať sa čo najviac do diania materskej školy, či už účasťou na hrách
v triede ale aj naopak, keď sú rodičia ochotní prezentovať svoje povolanie, oboznámiť deti so svojou
prácou.
Prvou spoločnou aktivitou bol
karneval.

Keď sú mesiace január, február
všetko robí láry – fári
aj dedko sa hotoval,
na náš detský karneval.

Uskutočnil sa 11. 1. 2013 v kultúrnom dome spolu so ZŠ. Fašiangy.......čas plesov, bálov a karnevalov. Čas, keď sa môže každý odreagovať od všedných problémov.
Atmosférou karnevalu žila celá rodina. Nadšenie, radosť a príjemná atmosféra sa preniesli na všetky deti. V sprievode masiek sme
ich voviedli do spoločného tanca,

hier a zábavy. Bolo úžasné sledovať rozradostené deti. Tie boli zároveň odmenou za našu prácu, ale
hlavne rodičovskú prácu, ktorí pripravovali a vlastnoručne zhotovili
rôzne masky ako napr. piráti, pohár piva, duch, lienky, princezné
a pod.
Karneval sme začali prehliadkou masiek. Do tanca hrala hudba, na parkete sa zvŕtali princezné, šašovia, zajkovia. Každá maska bola odmenená džúsikom a
kinderkom ktoré zakúpilo ZRaPŠ.
Veľkú radosť mali deti zo súťažných hier, kde odmenou bola lízanka. Nezabudli sme ani na občerstvenie. Vzorne pripravený a
zabezpečený bufet plne uspokojoval nielen deti, ale i dospelých.
Možno si poviete – obyčajný karneval. No len ten vie oceniť prácu zúčastnených kto v sťažených
finančných pomeroch dokáže pripraviť pre deti a rodičov radostné
dopoludnie. Nik z nás vynaloženú
námahu neľutoval. Veď nás odmenili rozžiarené detské očká. Veľké
Ďakujem patrí ZRaPŠ a OÚ, rodičom, poďakovanie patrí všetkým
ktorí nám pomohli akoukoľvek formou.

26. 1. 2013 ZRaPŠ pripravilo pre rodičov ples. Tento ples sa
niesol v znamení ľudových tradícii. Výzdoba v ľudovom tóne a do
tanca hrala ľudová muzika. Ples
prišli pozdraviť aj speváci a speváčky, tanečníci z našej ľudovej skupiny „Rovina“, ktorá rozospievala celú sálu a tiež roztancovala. Atmosféra bola príjemná každý sa zabával. Bola
vyžrebovaná aj tombola za ktorú sa chceme pekne poďakovať
všetkým sponzorom za ich dobré
a láskavé srdce, ktoré majú radi
deti a ich rozosmiate tváre, lebo
zisk z toho plesu ide pre naše
deti pre zlepšenie pobytu v MŠ.
Veľké Ďakujem patrí predsedníčke ZRaPŠ Mgr. Prokopovej, celému výboru ZRaPŠ, p. starostovi,
ľudovej skupine „Rovina“ a mnohým iným.
21. 1. 2013 – sme sa zúčastnili divadielka v ZŠ. Deti si posadali do triedy a na ich očkách bolo vidieť, že sa nemôžu dočkať. Zrazu
opona sa dvihla a začala rozprávka, kde bolo tam bolo, bola Žabia kráľovná. Počúvali, smiali sa
a tlieskali. Zapájali sa do deja rozprávky, ak si to situácia vyžiadala.
Takto šťastne skončil zase jeden
vydarený deň, na ktorý ešte dlho
spomínali.
Prváci
Sme prváci – dobrí žiaci
Nie nejaký darebáci
Statoční sme, bystrí, smelí,
Usilovní ako včely.
Učenie nás všetkých baví,
Lebo máme dobré hlavy.
Nemáme strach z abecedy,
Zmýlime sa len niekedy.
Dobrá vôľa kameň láme,
Nuž si spolu zaspievame.
Sláva nám!
My sme slávni prváci!
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12. 2. 2013 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka ZŠ o 13:00
h. Zápisu sa zúčastnili deti, rodičia, p. riad. Janoková a p. uč. Gradošová. Do 1. ročníka odchádza
spolu 18 detí. 16 detí do ZŠ – Dlhé
Klčovo a 2 deti do Vranova. Nebol
to slávnostný zápis na aký sme
boli zvyknutí, dôvodom boli chrípkové prázdniny. Deti boli sklama-

O všetko sa rozdeľ!
Hraj fér!
Nikoho nebi!
Vracaj veci, tam kde si ich našiel!
Upratuj po sebe!
Neber si nič čo ti nepatrí!
Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč!
Pred jedlom si umy ruky!
Splachuj!

SĽUB
Ja žiačik predškoláčik,
sľubujem,
že sa budem slušne správať,
na vyučovanie pripravovať,
a s úsmevom do školy
chodiť budem
Tak Sľubujem !

né, lebo sa vzorne pripravovali aj
program si pekne pripravili, ktorý
nemohli predviesť žiakom ZŠ, ich
pedagógom a rodičom, aby všetci
videli akí sú šikovní. Svoje vedomosti ukazovali pri pracovných listoch, ktoré samostatne vypracovali pri jednotlivých pedagógoch, kde
prichádzali postupne. Za svoju
usilovnosť dostávali spomienkové
darčeky od rodičov, ktoré zakúpilo ZRaPŠ, od OcÚ a od ZŠ začo
veľmi pekne ďakujeme. Nakoniec dostávali zajačie uška, z jedného uška odstrihli uško, aby boli poslušné. V závere sa rodičia podpísali do obecnej kroniky.

Ži vyrovnane – trochu sa
uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a kresli a
spievaj a tancuj a hraj sa a pracuj. Každý deň poobede si pospi. Keď vyrazíš do sveta, dávaj pozor na autá, chyť niekoho za ruku a drž sa s ostatnými
spolu. Neprestávaj sa čudovať.
Spomeň si na semienko v kvetináči – korene smerujú dolu a
rastlina hore. Nikto nevie prečo, ale my všetci sme takí. Nikdy nezabudni na detské obrázkové knižky a prvé veľké
slovo – Dívaj sa ....
Aj takými skutkami je charak-

Vieme, že kľúčom k úspešnosti nie sú len informácie, ale najmä
ľudia.
Všetko, čo naozaj potrebujem
poznať, sa naučím v MŠ.

terizovaná každodenná práca v
MŠ. Všetko čo človek potrebuje
pre život tu niekde je. Slušnosť,
láska, základy hygieny, ekológie
a pod.

Zdravie
je
nevyhnutnou
podmienkou, ktorá umožňuje človeku rozvíjať schopnosti a uplatniť sa v živote. Keďže
naša MŠ je zapojená do projektu školy podporujúce zdra-

vie, snažíme sa v tomto duchu
vytvárať deťom pokojne prostredie s príťažlivými činnosťami, ktoré zdravie detí nielen
podporia, ale tiež umocnia potrebu zdravšieho životného štýlu s empatickým a prosociálnym cítením.
Dňa 1. 3. 2013 sme uskutočnili besedu so zdravotnou sestrou
p. Hlavatou, ktorá prakticky predviedla postup pri poskytovaní prvej pomoci. Deti zaujalo rozprávanie o možných poraneniach, prvej
pomoci pri ošetrovaní rán a napo-
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kon mohli priamo pozorovať manipuláciu s obväzovým materiálom.
V závere sa p. Hlavatej pekne poďakovali a zarecitovali jej krátku
básničku.

Beží Mara po lekára,
Macovi sa ucho pára,
prišiel lekár so sanitkou
prišil ucho bielou nitkou.
Milujem knihu, ona nám uľahčí život, naučí nás vážiť si ľudí,
ona napĺňa srdce, rozum citom
lásky k nim. (Gorkij)
Knihy sú školou a to školou
všestrannou, školou pre mládež, dospelých, kde učí mnoho múdrych učiteľov. Je to jeden z mnohých múdrych výrokov, ktorým musíme dať za
pravdu. Častokrát počúvame
aj to že je najlepší priateľ člo-

veka. A môžeme sa o tom aj
presvedčiť. Kniha je vždy dobrým spoločníkom, nikdy nás nesklame, neublíži ani nepodrazí.
Je s nami vždy vtedy, keď o to
stojíme, keď sa chceme zabaviť, poučiť. Mala by byť našim
sprievodcom po celý život. Kniha je zdroj múdrosti, informácii a vedomosti. Rozvíja slovnú zásobu, city, emócie. Pokiaľ nevznikne vzťah ku knihám v
predprimárnom období, táto absencia sa prenáša aj do vyššieho veku. Deťom ponúkame viaceré možnosti ako sa spriateliť
s knihou. So záujmom počúvajú rozprávky pred spánkom. Literárnu a jazykovú gramotnosť
rozvíjali sme pri práci s bábkou.
Vieme že bábka je najdostupnejší prostriedok ktorý sa prirodzenou cestou podnecuje u
detí tvorivosť a originalitu.
Počúvať s porozumením a
reprodukovať texty ponúkalo
bábkové divadlo. Dramatizácie
rozprávok umožnili deťom snívať, obohatili ich citový život,

zanechali u detí silný estetický
zážitok.
6. 3. 2013 navštívili sme s
deťmi obecnú knižnicu, s ktorou
ich oboznámila ved. knižnice p.
Grominová. Tu sa zdokonaľovali s manipuláciou a prácou s knihou. Kládli otázky a hľadali odpovede. Upútalo ich množstvo
kníh s rôznym obsahom, pre
veľkých aj malých čitateľov.
P. Grominová im prečítala
aj peknú rozprávku, ktorú si za
pomoci otázok zopakovali. Akékoľvek čítanie je lepšie ako žiadne, avšak ak sa deťom príbeh nepáči, nepokračujme v čítaní. Uznajme chybu a vyberme
iný titul.
V závere sa p. Grominovej
poďakovali za príjemné chvíle strávené v knižnici, za milé
slová. Vieme, že z dlhodobého
hľadiska jedinou trvalou hodnotou, ktorú môžeme svojim de-

ťom dať, je čas a spomienky na
chvíle strávené spolu. Želajme
si teda spoločne, aby sa nám
aj v budúcnosti dostala do rúk
dobrá kniha, ktorá poteší naše
srdce, prihovorí sa našej duši,
v ktorej často cítime samotu a
prázdno.
Nemilovať knihu, znamená
nemilovať múdrosť a nemilovať
múdrosť, znamená stavať sa
hlupákom. ( J. A. Komenský )
8. 3. 2013 sme si urobili súťaž „Najlepší konštruktér“.
Cieľom tejto súťaži bolo, aby
deti hravou formou ukázali, čo
sa naučili. Ako prebiehala súťaž
? Hneď v úvode sme vysvetlili,
že i keď sú ešte maličkí, čoskoro budú veľkí, stanú sa z nich
mamičky, oteckovia a budú mať
veľa povinností. Niektorí sa rozhovorili spontánne, iní odpovedali na otázky. Deti sami prišli
nato, že práca je veľmi náročná a vyčerpávajúca. A začala sa
samotná súťaž. Deti boli rozdelené do skupín kde zo stavebníc lego, sava, drevených ko-

ciek stavali domy, žeriavy, lietadlá a pod. Zo všetkých výtvorov sme urobili výstavku, ktorú
si potom popozerali a zhodnotili. Pri hodnotení sme skonštatovali, že všetky výtvory boli pekné tak, že obsadili prvé miesta, začo každý dostal zlatú medailu najlepšieho konštruktéra.
Bola to vydarená súťaž, na ich
tvárach bolo vidieť. Odchádzali šťastní a s radosťou z víťazstva.
15. 3. 2013 – sa uskutočnil
projekt veselé zúbky. Tu sa dozvedeli spolu s rodičmi, ako si
treba zúbky správne čistiť, ako
si vybrať správnu zubnú kefku,
zubnú pastu, čo našim zúbkom
škodí a čo nie a kedy máme ísť
k zubárovi. Potom si zaspievali
veselo zúbkovú pesničku, ktorá
im každý deň pripomenie, ako
si správne zúbky čistiť. A zato,
že si budú stále pekne zúbky
umývať dostali malé darčeky.

Svieť, svieť slniečko,
dáme ti zrniečko.
Žitné, pšeničné,
ovsené, jačmenné!
Ak ho chceš mať,
musíš dobre hriať.
Hrej, zemi hrej,
dosť je zimy zlej!
Podľa kalendára sa jar začína
dňom jarnej rovnodennosti t. j. 21.
marca.
Krehká jar si podáva ruku s
mocnou vládou slnka. Čarovným
prútikom poprebúdza skrehnutú
zem, roztopí hŕbu snehu, pomôže
vyklíčiť zrnku a udá tón spevavému vtáctvu. Aj do našej MŠ prišla
jar. Postupne si vyzdobujeme triedy, chodby jarnými motívmi. V kútikoch žiaria naaranžované kytice
rozkvitnutého zlatého dažďa, bahniatok. Nechýba ani kŕdeľ žltučkých kuriatok. Nielen deti, ale i rodičia s úsmevom pozorujú radosť
z blížiacej sa jari, prvých jarných
dní, jarných radovánok.
S jarou prichádza aj Veľká noc.

Veľká noc, veľká noc
kedy že už príde ?
Ktorý, že má šuhaj
pooblievať príde ?
Oblievaj, oblievaj,
vlasy, hlavičku
len mi zašanuj tú
moju sukničku.
Oblievaj, oblievaj
veď je voda nato,
dostaneš vajíčko
maľované zato.
Na Veľkú noc sa tešia najmä
deti. Veď cez veľkonočné kúpačky
je všade veselo – preveselo. Vyrobili sme si veľkonočný kútik, maľovali vajíčka, zasiali obilie do misiek, naučili sa veľkonočné piesne,
veršíky, vinšovačky. Spolu s deťmi
sme nazreli i do náboženskej tematiky. Primeranou formou sme
si vysvetľovali náboženské tradície. Deti sa rady vo svojich spomienkach vracajú k sviatkom jari
- k Veľkej noci. Malí či veľkí, všetci zabudneme na všedné starosti
a vnímame svet okolo nás radostnejšie. Veď sa všetko prebúdza zo
zimného spánku. Vieme, že jarná
príroda a s ňou spojené veľkonočné sviatky pôsobia na dušu človeka krásou prebúdzajúceho sa života.
V závere chceme Vám všetkým – vyprosovať od vzkrieseného nášho Pána veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého, vnútorného pokoja plynúceho z viery a
nezištnú lásku k blížnym pre Vás
všetkých.

Požehnanú Veľkú noc.
Útechu a svetlo
z kríža pánovho,
radosť a dôveru
z jeho z mŕtvych vstania.
Vám želajú a vyprosujú Vaše
deti a celý pedagogický a prevádzkový kolektív.
Gradošová Anna
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POĎME SA ROZPRÁVAŤ
Láska na prvý pohľad

kov tlačilo k zemi.“
Boh aj tebe odkazuje, že nemusíš
niesť ťažký batoh viny a smútku celý zvyšok svojho života. Každý z nás môže urobiť prvý krok k zmiereniu. Kedykoľvek
môžeš prísť k Bohu alebo ísť za priateľmi, ktorým dôveruješ a povedať im, čo ťa
trápi – a odhodiť ťažké bremeno, ktoré už
nevládzeš niesť.

Henry mal 73 rokov, keď sa presťahoval do penziónu pre dôchodcov. Manželka mu zomrela pred dvoma rokmi a odvtedy sa cítil veľmi opustený. Veľmi potreboval spoločnosť, niekoho, s kým by sa mohol porozprávať. Keď si vybalil svoje veci,
odišiel do spoločenskej miestnosti, kde
sa stretávali ostatní obyvatelia penziónu.
Je lepšie odpustiť včerajšie nespraKaždý sa tam s niekým rozprával, čítal si,
vodlivosti, ako dovoliť, aby zostali, zahral karty alebo sledoval televíziu. Henry
pustili korene trpkosti a otrávili tak
si zrazu uvedomil, aký je nervózny. Zistil,
zvyšok nášho života. / M. Williams/
že spriateliť sa s niekým v jeho veku nie
----------------------------------je až také jednoduché. Nebol si istý, či sa
rozhodol správne.
Náboj, alebo semienko?
Ako tak stál pri dverách a sledoval celú
miestnosť, vyľakalo ho jemné potľapkaSo svojimi myšlienkami a názormi
nie po pleci. Keď sa otočil, uvidel drobnú ženu, ktorá sa naňho uprene dívala. Aj môžete zaobchádzať buď ako s nábojkeď musela mať najmenej 85, mala miluč- mi, alebo ako so semienkami. Môžete
kú tvár a bola celkom príťažlivá. Nehovo- nimi strieľať, alebo ich zasievať, udierať
rila nič, len sa ďalej naňho uprene díva- nimi ľudí po hlavách, alebo ich môžete
la. Napokon sa jej Henry predstavil: „Dob- zasadiť do sŕdc. Ak ich budete používať
ako náboje, usmrtia inšpiráciu a zaženú
rý deň, madam. Ja som Henry.“
V očiach starej dámy zažiarila veselá motiváciu. Ak ich použijete ako semieniskrička. Povedala: „Henry, vyzeráte pres- ka, zapustia korene, vyrastú a stanú sa
skutočnosťou v živote každého, do koho
ne ako môj štvrtý manžel.“
„Ja vyzerám ako váš štvrtý manžel?“ srdca ste ich zasadili. Jediným rizikom
nechápavo sa spýtal Henry. „Povedzte mi, takýchto semienok je, že budú súčaskoľkých manželov ste mali?“ Žena sa na- ťou človeka, v ktorom rastú. Pôvodcu
pravdepodobne nikto nepochváli za túto
široko usmiala a povedala: „Troch.“
Bez ohľadu na to, koľko má človek ro- myšlienku, no ak je ochotný zmieriť sa s
kov, každému dobre padne priateľský záu- tým, že sa mu nedostane uznania, zožjem. Možno aj dnes budeš mať príležitosť, ne bohatú úrodu.
aby si ho dal najavo. Najmä opustení ľuČasto som ľutoval svoje slová, ale nikdy
dia potrebujú, aby ich niekto objal a darosom neľutoval svoje mlčanie. / L. Marcus/
val im úsmev.
----------------------------------Kvapka lásky je viac než oceán vôle a
rozumu. / B. Pascal/
Telefonát
-------------------Jedna žena, ktorá vlastnila hotel v
malom meste, dostala telefonicky otázŤažký batoh
ku: „Koľko stojí jedna noc v tom vašom
Vo vzťahu môjho priateľa k otcovi už malom chlieviku?“
Jej rýchla a pohotová odpoveď znela:
dlho vládlo napätie. Keď otec zomrel na
„Päťsto korún pre prvé prasiatko a
srdcový infarkt, priateľa sa zmocnili výčittristo
pre každé ďalšie v tej istej izbe.
ky, že sa sním nestihol zmieriť. Ako plynul čas, videl som, že ho to veľmi trápi. Koľko vás je vo vašej partii?“
Málokto z nás vie tak rýchlo a primeNapokon mu pomohol jeden kresťanský
poradca. Nasledujúcich šesť mesiacov rane zareagovať. Správna odpoveď nám
sa spolu rozprávali o všetkých ničivých väčšinou príde na um vtedy, keď je už
prvkoch, ktorými bol poznamenaný jeho neskoro. V každodenných vzťahoch s
vzťah k otcovi. Zaoberali sa každou zdan- inými musíme pamätať, že nikto nie je
livou maličkosťou. Psychológ mu poradil, dokonalý. Všetci máme nenaplnené poaby otcovi napísal posledný list, v ktorom treby, slabosti, ale aj prednosti. Práve na
mu vyjadrí všetko, čo mu nestihol pove- ne by sme sa mali zamerať. Skrášlime
dať, a tak vlastne uzavrie ich vzťah. Pri- tak svet iným, ale aj sebe. Ktosi to vyateľ mi povedal, že to bola najťažšia úlo- jadril takto:
„Trochu viac nehy, trochu menej kruha v jeho živote. Napísal dlhý, tridsaťstranový list, ktorý v prítomnosti psychológa tosti.
Trochu viac dávania, trochu menej laprečítal mame, bratom a sestrám. Povedal mi: „Keď som list dočítal, spadlo zo komstva.
Trochu viac dobroprajnosti, trochu
mňa bremeno, ktoré ma takmer desať romenej sebectva.

Trochu viac smiechu, trochu menej
plaču.
Trochu viac kvetov, ktoré spríjemnia
život....
Potom ich bude menej na hroboch,
ktoré sú na konci cesty.“
Človek sa má učiť rozlišovať medzi
tým, čo má počúvať a čo nemusí počuť. /M. Horníček/
------------------------------------Je ťažké povedať „nie“, keď na vás
niekto robí nátlak. Byť úprimný a priznať,
čo cítite, keď stojíte pred inými, si naozaj vyžaduje odvahu a silu. V situácii, keď
vám niekto ponúka drogy , povedzte to ,
čo máte na srdci. Nech vie, že o to vôbec
nemáte záujem Nič nevysvetľujte a nesnažte sa ani ospravedlňovať. Ak to nepomôže a ten človek vás ďalej prehovára,
odíďte. Buďte hrdí na svoje rozhodnutie
a schopnosť odmietnuť niečo, s čím naozaj nechcete nič mať. Odolávať tlaku kamarátov je veľmi ťažké – ale vyplatí sa to.
Tie isté slzy, ktoré zlomia srdce, môžu
tiež nasýtiť dušu spôsobom, ktorý závisí
najmä od Boha. / P. Yancey/
-----------------------------------

Objatie
Dávidova rodina žila v San Franciscu. Jeho otec bol kazateľ. V detstve mu
často pripomínal Božiu vernosť v minulosti, aby mohol dôverovať Bohu aj v
budúcnosti, nech by sa stalo čokoľvek.
Dávid bol vysoký mladý muž, aktívny športovec. Keď mal 32 rokov, meral
188c, a vážil vyše 80 kg. Lekári mu však
diagnostikovali rakovinu, ktorá začala ničiť jeho telo. Za niekoľko týždňov schudol tak, že nevážil ani 40 kg. Keď už cítil, že čoskoro odíde, poprosil otca, aby
za ním prišiel do nemocnice. Ležal na
posteli a hľadel na otca. Povedal: „Otec,
spomínaš si, ako to bolo, keď som bol
malý chlapec? Neraz si ma vzal do náručia a držal pri svojej hrudi.“
Otec prikývol a Dávid pokračoval:
„Myslíš si, otec, že by si to mohol urobiť
ešte raz? Naposledy?“
Otec opäť prikývol. Sklonil sa k
svojmu 32-ročnému vysokému, ale veľmi chudému a zoslabnutému synovi,
vzal ho do náručia a držal pri svojej hrudi tak, že svojou tvárou sa dotýkal jeho
tváre. Dívali sa jeden druhému do očí.
Po lícach obom tiekli slzy. Potom syn povedal otcovi: „Ďakujem ti, že si mi v živote pomohol vybudovať si taký charakter, že sa ti môžem pozrieť do tváre aj vo
chvíli, ako je táto.
Domov sú ruky, na ktorých smieš
plakať / M. Válek/
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ZIMNÁ PRÍPRAVA OcFK
Zimnú prípravu odštartovalo mužstvo dospelých OcFK Dlhé Klčovo ( V. liga Sever )
v polovici januára. Tréningy sme absolvovali striedavo na našom pomocnom ihrisku, v telocvični ZŠ Lúčna vo Vranove a využili sme aj posilňovňu pri obecnom úrade.
Tréningový proces sme spestrili halovým
turnajom v Trebišove a najmä prípravnými
zápasmi, ktoré sme odohrali na umelej tráve v Michalovciach a v Stropkove. Posedné
dva zápasy sme už odohrali na našom hlavnom ihrisku.
Spočiatku sme sa zameriavali na rozvoj
kondičných schopností a až v druhej polovici prípravy sme sa zamerali aj na hernú
stránku. Odzrkadlením toho sú aj naše výsledky prípravných zápasov, v ktorých dostali dostatok príležitostí všetci hráči. Hlavne posledné zápasy, kedy mužstvo nastupovalo kompletné, už mali svoju hernú fazónu.
Káder oproti jeseni opustili hráči P. Lukáč
( Soľ ). D. Durkaj ( Bystré ) a hosťovanie sa
zatiaľ nepodarilo predlžiť hráčom Seč. Polianky J. Popaďákovi a L. Urbanovi, ktorý sa
postupne vypracoval na stabilného a dôležitého člena základnej zostavy. Obaja s nami
absolvovali aj celú zimnú prípravu. Mužstvo
zatiaľ neposilnil žiaden nový hráč, ale aj napriek týmto odchodom je káder dostatočne
široký a konkurencie schopný a v jarných
zápasoch okrem tradičných členov základnej zostavy dostanú príležitosť na presadenie sa aj hráči, ktorí v jesennej časti nenastupovali v zápasoch pravidelne.
Výsledky prípravných zápasov A mužstva : Dlhé Klčovo – Strážske 1:4 ( G.
Samsely), Dlhé Klčovo – Svidník 1:4 ( Homoľa), Dlhé Klčovo – Breznica 1:5 ( Arendáš ), Dlhé Klčovo – Soľ 4:2 ( Komár 2, Petričko 2), Dlhé Klčovo – Radvaň 2:0 ( Homoľa, Samsely), Dlhé Klčovo – Michalovce (

dorast ) 1:1 ( Samsely ), Dlhé Klčovo – Pušovce 2:3 (Samsely, Babjak ), Dlhé Klčovo – Strážske 3:0 ( Arendáš 2, Paľuš )
Káder pre jarnú časť sezóny 2012/13 by
mali tvoriť brankári Janok R., Svepeš S.,
Kmec M., hráči Vasilko V., Kostúr M., Paľúš
L., Tuším J., Chmura P., Babjak M., Komár T., Petričko J., Hric Ľ., Samsely P., Homoľa R., Arendáš D., Baschiera I., Janok S.

a ešte stále dorastenci Dura M., Švidráň M.
Naše mládežnícke družstva pod vedením Tibora Panyka začali zimnú prípravu
1. marca a v ich kádroch nenastali výrazné
zmeny. Prvoradý cieľ je vychovať a postupne zapracovať odchovancov do mužstva dospelých. Úvodné kolo absolvujú 30. marca
na ihrisku Hanušoviec.
tréner R. Homoľa

Rozlosovanie
V. liga Sever
jarná časť

24. 3. 2013
31. 3. 2013
7. 4. 2013
14. 4. 2013
21. 4. 2013
28.4. 2013
5. 5. 2013
12. 5. 2013
19. 5. 2013
26.5. 2013
2.6.2013
9.6.2013
16.6.2013

15,00 h
15,00 h
15,30 h
15,30 h
16,00 h
16,00 h
16,30 h
16,30 h
17,00 h
17,00 h
17,00 h
17,00 h
17,00 h

Kľušov – D. Klčovo
D. Klčovo – Kendice
Raslavice – D. Klčovo
D. Klčovo – Jasenov
Ľubotice – D. Klčovo
Fintice – D. Klčovo
D. Klčovo – Plavnica
N. Hrušov – D. Klčovo
D. Klčovo – Hanušovce n. T.
V. Šariš – D. Klčovo
D. Klčovo – Kračunovce
Zámutov - D. Klčovo
D. Klčovo - Kežmarok
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